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Húsvéti bitet hirdetek.
Ir ta : M Á R K U S  LÁ SZL Ó .

Virágfakadásra csilingel az örök titok rejtekének megvénhedt 
p< irtása s az Elet humuszában sejtelmes erőket gerjeszt csírázásba 
a nap tüzes csókja.

Suttogó varázsszóra fájástalanul vajúdnak csodák, elevensége
ket élesre szülő ölek mélyén s százszinü, harmat-gyémántos dús 
bokrétává csokrosodik a kifakadt virág szerelmes bogarat csókra 
csalogató illatos cifrasága.

Keblünk rejtelmes kohójában érzés parazsának tüzét szítja lángra 
a kivirult életerdő lombjai közt kacagó tavaszi fuvalom és szerelem
ről csilingel a hóvirág apró fehér csengője, csókról mesél arany- 
eziistképes mesét a lila ibolya.

Tavaszi muzsika szivbefutó akkordja keveredik a balzsamos 
hajnal madárcsicsergésébe, a vágyak sóhajától kicserepesedett aj
kunkon szivünk dala csendül és a tavasz ünnepére készülő husvét- 
várók sóvárgó szemekkel lesik, figyelik a nagypénteki sírbolt össze
omlását s a halálba némitott Ige diadalmas életrekelését.

A kereszt súlya alatt roskadozóknak hitet hirdetek. Húsvéti hi
tet hirdetek mindnyájatoknak, kik búba borult fejeteket melletekre 
horgásszátok s az életre érdemeden kishitüek lemondásával már 
bízni, már hinni sem mertek és úgy gondoljátok, hogy a nagypén
teki koromsötét éjszakára soha sem pirkad husvét hajnala.

Húsvéti hitet hirdetek a megszenvedett nagyhitüeknek, a kálvá
riajárásban kifáradhatatlanoknak, a sírba temetett Eszme feltámadá
sának derengő hajnalát bízva váróknak, nagyoknak és kicsiknek, 
akik a húsvéti templomok kitárt kapuin reménykedéstől csillogó 
szemekkel tekintenek a tömjénfüst felhőkbe burkolt oltárokra, az 
áldozás kenyerével, borával megrakott Űrasztalokra.

Húsvéti hitet hirdetve rózsavizet, mindhalálig bizó, örökké hivő 
lelkem illatos olaját öntöm a husvétban hitetlenek, a fenséges fel
támadást tagadók kebleket rágó titkos sebére s a bizva bizás rózsa
vizével öntözgetem, locsolgatom a hivők virágparkjának napbatekintő 
gyenge hajtását, erőre duzzadt, életnek indult minden bimbóját.

Hirdetem, hogy a husvét az élő emberiség, az igazságtalanságot 
szenvedők örök vigasza s az a balzsam, amely meggyógyítja a 
lelkek fájdalmát és tűrésre bírja az Élet sebesültjeit.

A husvét: hit az igazság győzelmében, a minden életet meg- 
tagyasztó Tél után virágot fakasztó Tavasz eljöttében s a próféciák 
teljesedésében.

Húsvéti hittel hirdetem, hogy a husvét az igéretkenyere a két
ségbeesésben koplalóknak, biztatója a borura-derü jöttében hívőknek

és megvigasztalója az élet terhe alatt már-már összeroskadó csüg- 
gedőknek, hogy nem csak a halál után történik, de az életben is 
van rosszból-jóra feltámadás!

Húsvéti hitként hirdetem, hogy nem örök a halál, a Golgota 
hegyét megjártak minden szenvedését átélt lelkünk nem temetkezhet 
a lemondások mélységes sírjába, megkinzott, agyongyötört testünk 
nem roskadhat össze s nem dőlhet az enyészet mindent megsemmi
sítő karjába. Nem ! Nekünk húsvéti hittel kell hinnünk a húsvéti 
igazság fényes diadalában s a dicsőséges feltámadásban.

A naptár piros betűs ünnepe nem a munkás hétköznapok közé 
ékelt egyszerű pihenő napot jelenti nekünk, Embertestvérek, hanem 
azt, hogy ne csüggedjünk, higyjünk, bizzunk és reméljünk, mert nincs 
örökhalál. A halálból is van feltámadás !

Az ünneplő lélek meakulpázó magába szállásával, templomból 
jövet húzódjatok meg tisztaszobátok csendszögletében és olvassátok 
el Nektek irt ünnepi Írásomat, Testvérek.

Mondjátok, érzitek-e, hogy megint husvétra virradt napotokból 
hiányzik a hit tüzének melege, a Feltámadás ünnepének régi, tiszta 
öröme ? Sivár életeteket megkeseritetíe a szeretetlenség, igére szom
jazó lelketek a hitetlenség ellen vivja harcát és jobb sorsotok haj
nalcsillagát a bánatok egének könnyfelhője takarja. Testvéreim, fáj-e 
a szivetek, ha látjátok a pártoskodások erőtpusztitó rohamát s mond
játok, nem zokog-e fel szomorú lelketek a megnemértések lávájának 
ránkzudulásában ? Testvéreim, bűnösek, testvéreim, hibásak vagyunk. 
Lássuk be és tegyünk ellene ! Ne engedjük, hogy kikezdjen ben
nünket a régi Nagyátok. — Szörnyű foga itt rág közöttünk megint, 
vigyázzunk, testvéreim, szedjük össze erőnket s lelkünket húsvéti 
hittel telítve, vértezzük fel magunkat az egymást bántás kisértése 
ellen és mellet verve valljuk : csak a tisztán akarók, a szerető szi- 
vüek és a boldogan hívők hite győz mindig. Minden Nagypénteknek 
van Feltámadása. Nagyobb a. szeretet, mint a gyűlölet és erősebb 
a hit, mint az erőszak.

Húsvéti hitet hirdetek s Testvéreim Ti is hirdessétek. Legyetek 
hivők s bízzatok ! Ahogy én hiszek, ahogy én bízok ! Rügyet éleszt
gető Tavasz ünnepnapján öltözzön lelketek áhitat selymébe, kereszt
fán szenvedő Krisztus képe előtt boruljatok térdre. Golgotás sors
tanyán keservek poharát szürcsölgető szátok halk zsolozsmát zengjen: 
Kegyelem Istene, irgalmazz mi nékünk, büntető szent kezed tovább 
már ne verjen. Megszenvedtük szörnyen régi vétkeinket, húsvéti 
lélekkel Ígéreted várjuk, a feltámadásnak fényes körmenetét húsvéti 
nagy hittel bizakodva járjuk.

Vérző imádság.
A legnagyobb, legérdemesebb 

imádság az Olajfák hegyén hang
zott el a gecsemáni kertben azon 
az éjjelen, a mely a Megváltó bú
csúvacsorájára következett. Ott 
várta be az áruló tanitványt, a ki 
éjjel nyomára vezette a papi feje
delmek fegyveres embereit. Nappal 
nem merték őt elfogni, pedig ott 
járt közöttük a templomban és 
másfelé, de attól féltek, hogy a 
nép, a mely Jézust beszédeiért és 
nagy tetteiért prófétának tartotta: 
fel talál lázadni és melléje áll, ha 
nyílt helyen elfogatják őt.

Ezért egyeztek meg Judással,

hogy az kezükbe adja őt olyankor, 
a mikor csak maga van a tanít
ványaival. A tanítvány tudta, hogy 
estére haza szokott vonulni a 
Mester.

Ott is volt az Olajfák hegyén 
és pedig búcsúzása éjjelén virrasz
tóit és imádkozott.

A legkedvesebb tanítványait 
vette maga mellé és figyelmeztette 
őket, hogy vigyázzanak és imád 
kozzanak, mert olyan kisértések 
érik őket, a melyeken hitük is 
hajótörést szenvedhet. Azok pró
báltak is imádságba merülni, de 
ők nem értették meg a Mestert; 
csakhamar elnyomta őket a buzgó- 
ság s álomba szenderültek.

Csak Ő maga vonult kissé félre

és kitartott a virrasztásban, imába 
merülve.

Ott a kínszenvedések óráján, a 
mikor éj szállott a földi határokra, 
ott egyedül ő virrasztóit imába 
mélyen elmerülve.

Micsoda imádság volt ez? Eb
ben központosult egész élete, egész 
megváltói működése.

Visszaemlékezett egész nyilvános 
életére, a mely alatt három és fél 
éven át szembeszállóit népének 
papi fejedelmeivel és Írástudóival. 
Azoknak nagy része nem volt az 
ő hive, a kiknek dölyfös hatalmát 
és farizeusi külső vallásosságát 
mindig ostorozta, a mikor csak 
megjelent Jeruzsálemben. De a 
nép, a szegény egyszerű igazhivő

nép ő benne látta az Istennek igaz 
prófétáját, a ki a lélek belső hitét 
és érzelmeit hirdette s a lelki jó
ságban és szeretetben mutatta ne
kik az Isten országát. Magát az 
Istent nem rettenetes Adonájnak 
mutatta, a kitől félni, remegni kell, 
hanem szerető jó Atyánknak, a 
kikhez gyermeki szivvel kell ra
gaszkodnunk. Szinte édes öröm
mel gondolt azokra a napokra, a 
mikor a jámbor halásznépet ta
nította a Galileai tenger partján, 
néha hajóra szállva s a derült ég 
alatt, a nyájasan ringó kék hul
lámok fölött oly jó, oly kedves 
volt az Atyát hirdetni a jó, szelíd 
népnek.

De most itt van ellenségei kö-
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zött, a kik ádáz szívvel törnek 
életére.

Tudja, hogy betelt fölötte a 
végzet, tudja, hogy elérte utolsó 
éjjelét, a mely után a holnapi nap 
már a gyalázat és kinszenvedés 
napja lesz. Tudja, hogy most már 
nem menekülhet félre, most már 
meg kell halnia. Meg kell pecsé
telnie halálával azok igazságát, 
a miket tanított az Atyának nevé
ben. Nincs más mód, nincs más 
ut előtte.

Ezért tartott búcsúvacsorát ta
nítványaival, ezért rendelte el, hogy 
azt cselekedjék az ő emlékezetére, 
a mikor ő úgy jelenik meg a ke
nyér és bor színében, a mint 
érettünk magát feláldozó Megváltó.

Ez mind eszébe jut ott az Olaj
fák halmán, a mikor visszavonulva 
imádkozik.

Iszonyú szorongás szállja meg 
szivét, a mikor életének, fiatal éle
tének föláldozására gondol s arra, 
hogy mennyi hálátlanság, emberi 
gyöngeség és rossz indulat hiúsítja 
meg legjobb szándékait és so
kaknak mégsem válik üdvösségére 
az ő önfeláldozása.

Ember ő is, a mi testünkből — 
vérünkből, a mi idegeinkkel, ha 
lelkében hordozza is a magas meny- 
nyországot, a melyben ő egy az 
Atyával.

Most elhomályosul benne mindaz, 
a mi isteni, a mi nagy lélek, most 
kiült arcára mindaz, a mi emberi. 
Gyötri szivét a fájdalom, a szomo
rúság, a reá váró gyalázatos kin- 
halál előérzete.

Elkezd remegni, borzadni és a 
belső fájdalom kifelé hajtja szivé
nek vérét. — A rettenetes belső 
gyötrelmekbe beleizzad és olyan 
lön az ő verejtéke mint a földre 
lefolyó vérnek csöppjei.

Ilyen vérző veritékkel, imád
kozik, könyörög kimondhatatlan 
fohászokkal a mennyei Atyához. 
Imádsága rövid, de nagyon mély
séges:

— Atyám ha lehetséges, múljék 
el tőlens a kinszenvedés kelyhe . .. 
De mégis a te akaratod legyen 
meg, ne az enyém ! . . .

Ezt imáakozza háromszor is, uj 
és uj gyötrődésekbe merülve el
mélkedvén a holnapi napon, a kin- 
halál napján.

Emberi természete borzad a 
rettenetes végzettől, — szeretne 
szabadulni tőle. De mégiscsak 
belenyugszik a legborzasztóbb ál
dozatba. Belenyugszik véres ve- 
ritékes imádság után: mégiscsak 
legyen meg Atyám, a te akaratod.

Volt e valaha ennél fönségesebb, 
nagyobb, mélységesebb imádság 
ezen a földön, a minek ekkora 
jelentősége lett volna, mint ennek 
a vérző imádságnak ott azon az 
éjjelen, az Olajfák halmán, a szen
vedések óráján ? . .

Nem hangzott még el ehhez 
hasonló imádság a földön, a mi
ben az ember véres kínszenvedése 
és az isteni akarat magas fensége 
ilyen pregnáns formában kinyo
módott volna.

Ebben a véres imádságban ott 
az Olajfák halmán rövidre össze
vonva benne volt a Megváltó min
den kínszenvedése és az Isten 
akarata, a ki elfogadta ezt az ál
dozatot, hogy az embernek uj utat 
mutasson, a melyen megjavulva, 
megnemesülve Istenhez közelebb 
juthat.

A véres veríték imádsága, a sok 
szorongás, gyötrődés azt mutatja,

hogy nincs más ut a feltámadás 
dicsőségébe, mint a borzasztó kín
szenvedésekkel teli halál. A Meg
váltó, a ki uj utat hirdetett az em
bereknek, kénytelen volt a szen
vedések, a gyalázatos kinhalál 
szűk kapuján átvonulni és saját 
vérével bizonyítani, hogy az ő 
tanítása Istentől való és Istenhez 
vezet.

Ezen az utón járt a legnagyobb 
szenvedő véres imádságában és 
ezen az utón avatta fel a menyei 
Atya az ő kinhalálát a megváltás 
halálává, a melyből milliók öröme 
és lelki boldogsága, nemesbülése 
és haladása: az emberiség egész 
uj kultúrája fakad.

Uj nemzedék sarjad a vérző 
imádság összesüritett kínszenvedé
sében. Ez a ' nemzedék a lelket, a 
lelki szabadságot becsüli legtöbbre, 
mert annak nemességére szabadí
totta fel a Megváltó gyötrő véres 
imádsága és kínszenvedése. így 
támadt a Husvét minden öröme 
és dicsősége. Váth.

A család megerősítése.
Az általános gazdasági Ínség 

kikezdte a társadalom kútfejét is, 
a családot. Ha kenyér nélkül szű
kölködnek az egyének, nem ke
rülhetik ki a nélkülözési a csalá
dok, mert a családokat az egyének 
tartják fenn.

A család nehéz helyzetének 
egyik legkárosabb és legveszedel
mesebb következménye a gyer
mekek létszámának természetelle
nes korlátozása. Ha népek nem
zeti életet akarnak élni, akkor 
számra nézve is erőseknek kell 
lenniük. Három tényezők alkotják 
minden nemzet erejét: a kultúra, 
a vagyon és számbeli sokaság. 
Ha ezek közül bármelyik meg
fogyatkozik, a nemzet ereje is 
megcsökken. A kultúrát manap 
rontja és gyengíti az erkölcsi mé
tely, mely a határtalan önzésnek 
és a féktelen élvezetvágynak ké
pében jelentkezik: a vagyonos-
ságot a tönk felé sodorja a gaz
dasági forgalom megbénulása; a 
természetes népszaporodást gátolja 
a világszerte grasszáló Ínség.

E bajok közül nemzeti szem
pontból a népesség létszámának 
csökkenése a legvégzetesebb. A 
beteg kultúrát meg lehet gyógyí
tani az erkölcsi élet újjászületése 
által, a vagyoni helyzetet fel lehet 
emelni, ha újra megindítjuk a gaz
dasági élet vérkeringését, de a 
megcsökkent néplétszámot sokáig 
nem lehet pótolni és a nemzeti 
élet minden ilyen csökkenése után 
egész nemzedékeknek hiányát 
kénytelen érezni fejlődésének és 
erőgyűjtésének minden terén. — 
Európában nincs ország, mely a 
népszaporodás mesterséges korlá
tozásának baja alatt szenvedne. 
Sok országban, így Csehszlovákiá
ban is még csak egyes vidékeken 
jelentkezik ez a kór, ahol a hosz- 
szabb idő óta meghonosodott egy 
és kétgyermek-rendszer most a 
nagy Ínség idején rohamosan ter
jed. De vannak országok és ilyen 
különösen Németország, ahol már 
annyira általános ez a rendszer, 
hogy egy-egy családra átlagosan 
két gyermek esik.

Nincs társadalmi osztály, mely 
a népszaporodás gátlásában részt 
.nem venne. A legmagasabb osz
tályok féltik a sok gyermektől dús

jólétüket, a középosztály el akarja 
kerülni a lemondás kényszerűsé
gét a jobb életmódról, az alsó 
osztályokat az az aggodalom tartja 
megszállva, hogy Ínségük még 
nagyobb lesz és egyáltalában meg 
nem élhetnek, ha gyermekek né
pesítik be házukat.

A bajt látják az államok vezetői 
is és különféle módon igyekeznek 
azt orvosolni. Majdnem minden 
országban behozták a családi pót
lékot, de azt csak az állami tiszt
viselőkre és alkalmazottakra ter
jesztették ki. Pedig nemcsak a 
tisztviselőket kell segíteni a család 
fentartásában, hanem más társa
dalmi osztályokat is. Segítségre 
szorul e tekintetben a gazdaosztály, 
mely ma nyomorog és a munkás
ságnak nagy rétege, melynek milliói 
kenyér nélkül állanak a megsze- 
gényült élet szomorú szinterén. 
Az élet megkönnyítésére van szük
ség az egész vonalon, hogy a 
gyermeklétszám korlátozásának 
legmélyebbre ható és legáltaláno
sabb okát meg lehessen szüntetni.

Az intelligens osztályoknál a csa
ládi pótlék és az esetleges ösztön
díjak még nem elégségesek arra, 
hogy a családfő és általában a 
szülők aggodalom nélkül tekint
hessenek gyermekeik jövője elé. 
A szülőt abba a helyzetbe kell 
hozni, hogy remélhesse gyerme
keinek elhelyezkedését a társadal
mi életben. Ez mindaddig nem le
hetséges, amig az intelligens pro- 
letáriátus napról-napra szaporodik. 
A főiskolák látogatóinak száma 
korlátozásra szorul, szigorú meg- 
válogaíásra van szükség, hogy csak 
az arra alkalmasak végezzenek 
akadémiai tanulmányokat. Ahol 
több munkaerőre van szükség, ott 
az állam ne takarékoskodjék, ha
nem állítsa be a szükséges erőket.

Az adórendszer alkalmazkodjék 
a családi viszonyokhoz, ahol nincs 
gyermek, vagy ahol kevés a gyer
mek, ott emeltessék a jövedelmi, 
kereseti és örökösödési adó szá
zaléka, mig több gyermekes csa
ládoknál szállíttassák le. Az aggkor 
elleni biztosítás mindenütt vezet
tessék be, hogy a megrokkant em
ber félreállhasson és helyét fiata- 
labbnak engedhesse át. — Minél 
szélesebb lesz ez az ut, melyen a 
fiatalság álláshoz és önállósághoz 
juthat és minél korábban léphet 
rá erre az útra, annál jobban

Rimaszombat város képviselőtestülete 
kedden délután rendes közgyűlést tar
tott dr. Eszenyi Gyula első városbiró 
elnöklésével. Az ülés fogadalomletétel
lel kezdődött, amelyet a városi parla
ment munkájában, póttag-minőségben 
elsőizben részt vevő Kral Vacláv és 
Sklenár Martin Micsura-párti városatyák 
tettek le a városbiró kezébe.

Napirend előtt az elnöklő városbiró 
bejelentette, hogy a kommunistapárt 
részéről két beadvány érkezett az elöl
járósághoz és pedig városi munkás
kolónia létesítése, valamint a káposzta
földek haszonbérének mérséklése, illet
ve ingyen való kiosztása érdekében. 
A tanács hétfőn délután mindkét ja
vaslattal behatóan foglalkozott és kész
ségét nyilvánította azoknak kedvező 
elintézésére, az ügyet mindenekelőtt 
azonban a pénzügyi bizottság elé utalta 
megfelelő előkészítés, illetve a szüksé
ges anyagi fedezet előteremtése céljá
ból. A városbiró referátumát a közgyű
lés egyhangúlag tudomásul vette.

A városbiró előterjesztései után Va- 
laszkay Rezső magyar nemzeti párti 
képviselőtestületi tag, a járási ipartár-

mozditható elő a családalapítás és 
ennek normális életviszonyai is 
annál nagyobb biztosítékot nyernek.

Legfontosabb réteg a család 
alapítás és a népszaporodás szem
pontjából a munkásosztály, úgy a 
mezőgazdasági mint az ipari mun
kások osztálya. Ennek családi meg 
segítésére újabban egyes államok 
törvényhozása nagyon hathatós 
intézkedéseket léptetett életbe. 
Ezen a téren Franciaországot lát
juk az államok élén. Ott az állami 
törvényhozás családi kárpótlási 
pénztárakat létesített az ipari és 
mezőgazdasági munkások részére. 
Egy vidék egy foglalkozási ág 
vállalkozói és üzemtulajdonosai 
bizonyos összeget fizetnek a kár
pótlási, más néven kiegyenlítési 
pénztárba. Az összeg annál kisebb 
minél többen vesznek részt a pénz
tár dotálásában. Ebből a pénztár
ból a családapák gyermekeik ará 
nya szerint havonta családi pótlé
kot kapnak. így létesül a családi bér 
s ezzel kiegyenlítődik az az arány
talanság, mely a családos és nőt
len munkások anyagi helyzete kö
zött keletkezett.

Az állam példáját magánosok is 
követik és ezért a francia vállalko
zók nagyon leleményesek Egy 
északfranciaországi nagygyáros 
olyan munkáscsaládnak, melyből 
csak az apa dolgozik, jóval na
gyobb gyermeknevelési pótlékot 
ad, mint egy olyannak, melyből 
az apa és az anya dolgozik. így 
akarja az anyákat a gyártól vissza
tartani és az otthon számára lekötni.

Az emlitett anyagi eszközök 
mind a természetes népszaporodás 
célját szolgálják és mint ilyenek 
jók és üdvösek. De magukba véve 
elégtelenek. Az anyagi segítség és 
általában a jó mód nem jelent 
kötelességérzetet és nem pótolja a 
szeretetet. Hogy a családalapítás a 
természet törvényeinek rendje sze
rint a társadalom javára váljék és 
meghozza a társadalomnak a gyer
mekáldást is, ahhoz erkölcsi köte
lességérzet és a család iránti me
leg szeretet kell a szülők részéről. 
Ezeket az erényeket a vallás oltja 
az emberi szívbe és az is ápolja 
ott azokat. Azért a családot csak 
a vallás adhatja vissza eredeti hi
vatásának. Az anyagi eszközök 
ebben a feladatban csak másod
rendű, mindazonáltal szükséges 
szerepet töltenek be.

sulat elnöke kért és kapott napirend
előtti felszólalásra engedélyt és a kö
vetkező határozati javaslat elfogadására 
tett indítványt:
Tekintetes városi Képviselőtestület!

Tisztelettel kérem, hogy a következő 
határozati javaslatomat egyhangúlag 
elfogadni szíveskedjék:

Mondja ki a mai képviselőtestületi 
közgyűlés, hogy

1., felirattal fordul a kormányhoz, 
hogy a helybeli konzervgyár üzembe 
helyezése érdekében minden lehetőt 
kövessen el,

2., megkeresi az összes városokat, 
hogy az 1933. évi 154. számú záróra 
kormányrendeletnek azonnali hatályta
lanítását, illetve annak noveUizálását 
tegyék magukévá, mert ezen kormány- 
rendelet sem a fogyasztóközönség, de 
különösen az iparos és kereskedő ér 
dekeket nem szolgálja,

3., kérje fel a mai közgyűlés az or 
szágos hivatalt, hogy az állami munká
ból és szállításokból a helybeli iparo
soknak és kereskedőknek is juttasson, 
különösen utasítsa az állami hivatalokat, 
hogy mindenféle szükségletüket hely-

Városi képviselőtestületi közgyűlés.
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beli iparosnál és kereskedőnél szerezze 
be még akkor is ha az 5—10 percent
tel drágább,

4 keresse meg a mai közgyűlés a 
dohánybeváltók központját, hogy a 
helybeli dohánybeváltóba elsősorban 
helybeli munkások alkalmaztassanak és 
egv családból csak egy,

6., kérje fel a mai közgyűlés az or- 
s; gos bizottságot annak a közlésére, 
hogy várható-e a Rimaszabályozása eb
be!: az esztendőben, vagy nem és egy
általában ezen nagyfontosságu ügy mi
lyen stádiumban van,
' 7., kerestessék meg az országos hi
vatal, hogy a közutak javítási munká
latait haladéktalanul kezdje meg,

5., figyelmeztesse a város tanácsa a 
r -iybeli lakosokat, hogy kontárral ne- 
d goztasson és szükségleteit csak hely
beli iparosnál vagy kereskedőnél sze
rezze be.

Javaslatom megtételét az adott és 
mindenki áital jól ismert nehéz körül
mények teszik indokolttá. Az iparos és 
kereskedő osztály nagy tábora és ennek 
folytán a munkásosztály is, — munka 
Ls kereset nélkül áll. Kötelességemnek 
tartom tehát erre a körülményre a mé
hen tisztelt közgyűlés figyelmét felhiv- 
ii! és konkrét javaslattal szolgálni, mert 
ezeknek megvalósítása nem képez le
hetetlenséget, de a mai nagy munka
nélküliség lecsökkentésére és kereseti 
lehetőségek teremtésére biztos alkalmat 
nyújthatnak.

A konzervgyár üzembehelyezése, az 
állami szállításokból való juttatás, a 
Rimafolyó szabályozásának megkezdése 
és a közutak javítási munkálatainak vég
rehajtása, mind-mind nagyjelentőségű 
kérdések, ha azt vesszük tekintetbe, 
hogy ezen munkáknál mennyi iparos és 
munkás és ezen az utón a kereskedő, 

juthatna kereseti lehetőséghez, ami 
az adófizetési képességet is előmozdir 
taná.

A záróra kormányrendelet nem vált 
he s így annak novellizálására van szük
ség, olyan módon, hogy a munkaadó, 
fogyasztó és alkalmazott érdekei is ki-
elégitíetnének.

A helybeli dohánybeváltóban igen sok 
a vidéki alkalmazott, akiknek megélhe
tésük biztosítása nem olyan nehéz, mint 
a városi munkásnak és egy családból 
2 alkalmazása sem alkalmas a munka
nélküliség csökkentésére.

A kontár kérdés az iparos osztály 
legégetőbb sebe. Ennek meggátlásán, 
éppen úgy, mint más városok is, a köz
gyűlésnek segéd kezet kell nyújtani és 
felhívni a fogyasztó közönség figyelmét 
arra, hogy pártolják a helybeli ipart és j 
kereskedelmet, mert a mai helyzetben 
csak akkor juthatunk egy jobb kereseti 
viszonyok közé, hogy ha az itt kapott 
pénz itt is marad.

Kérem ennélfogva, hogy javaslatomat 
elfogadni és annak nyomán a szükséges 
intézkedések megtételére a városi Ta
n-csőt utasítani méltóztassék.

A közgyűlés az elnöklő városbiró in- 
ványára egyhangúlag magáévá tette 

Valaszkay Rezső indítványát és utasi- 
ta az elöljáróságot a szükséges lépé- 

-■•k megtételére. A Rimaszabályozás 
Vtyének jelenlegi állásáról Harsányi 
.őréi jegyzői főtitkár tájékoztatta a köz

gyűlést a városbiró felkérésére. Eszerint 
a vonatkozó tervek már elkészültek s 

nagyhorderejű közmunka 5 millió 200 
zer koronába kerülne, amiből a város- 
ak 2Q7o-ot kellene vállalnia, mig 50%-ot 
földművelésügyi minisztérium és 30°/r- 

o; az országos hivatal viselne. Sichert 
vroiy indítványára a közgyűlés utasí
totta a tanácsot, hogy a szükséges be
ruházási kölcsön előteremtése érdeké
én mindent kövessen el, hogy ez év 

-égére az anyagi eszközök rendelke
zésre álljanak s jövőre a folyó szabá- 

zás munkája megkezdődhessen. — 
ugyancsak az ő indítványára elhatároz
ik ,  hogy a dohánybeváltó tervhevett 

;bővítésével kapcsolatban illetékes hé
vén interveniálni fognak, hogy a ter
ezett építkezések a helybeli dohány

beváltó telepén legyenek elrendelve.
Valaszkay Rezső a helybeli kereske

dők és iparosok nevében köszönetét fe
jezte ki a városbiró és jegyzői főtitkár 
felvilágositásaiért és határozati javasla
tának elfogadásáért.

A közgyűlés egyhangú hozzájárulá
sával ezután pótlólag napirendre tűzték 
az első kormánybiztosi rezsim idejéből 
származó 1931. évi költségvetést és zár
számadást, amelyet Sichert Károly és

Réthy István felszólalása után 24 sza
vazattal 6 ellenében jóváhagytak és el
fogadtak a kapcsolatos hitel átruházási 
javaslattal együtt. A számadások elfo
gadása ellen csak a kommunisták sza
vaztak.

Ezután tárgysorozat szerint letárgyal
ták a napirend 21 fő- és pótpontját. A 
városkerti vendéglő bérletére vonatko
zólag Paxián Géza eddigi bérlővel évi 
5000 korona bérösszeg ellenében meg
kötött hároméves szerződést 24 szava
zattal hét ellenében megszavazták. — 
Ugyancsak megszavazták a tanács és 
pénzügyi-bizottság javaslatát, Lőrincz 
Torna János városi altiszt adóellenőrzési 
különdijazására vonatkozólag és Szőke 
János városi gazda működési pótlékát 
is a tanács, illetve a pénzügyi-bizottság 
javaslatának megfelelően rendezték. A 
volt pénzügyigazgatósági épület pince- 
helyiségeinek bérietével kapcsolatban 
hosszabb vita volt, végül is Csatlós 
Lajos, özv. Hrivnyák Andrásné és Reinitz 
Dezső bérleti szerződéseit az eddiginél 
alacsonyabb bér mellett egyhangúlag 
meghosszabbították.

Hozzászólás nélkül, egyhangúlag el
fogadták a városi szegényintézet 1933- 
másödik félévi zárszámadásait és ez
után ugyancsak vita nélkül szavaztak 
meg havi 50 korona segélyt Kovács 
Géza helybeli ellátatlannak ; Koós 
Bálint kérvényének pedig a városi sze
gényintézetbe való felvétele iránt, szin 
tén egyhangúlag helyt adtak.

Kedvezően intézték el Grosinger Imre 
és Bálint Tóbiás községi illetőségének 
ügyét, Pásztor József és özv. Habánné 
Balog Franciska azonos tárgyú kérvé
nyeit ellenben elulasitották. Bodnár Jó
zsefet, Kónya Józsefet, Nagy Mihályt, 
Mács Miklóst, Weissmann Antalt és 
Csoltó Rozáliát 10 évnél hosszabb itt
lak ás címén egyhangúlag felvették a 
város kötelékében.

A Vásártér melletti uj-uccában par
cellázott városi telkek eladását elvben 
megszavazták és pedig a pénzügyi bi
zottság által javasolt egységárak mellett 
viszont az ott létesítendő közmüvek 
építésének ügyét a pénzügyi-bizottság 
által újból precizirozni rendelték rész
letes mérnöki terv és költségvetés be
kérésével.

Nagyobb vitát provokált még a kü
lönben csendes mederben lefolyt köz
gyűlésen a Bódy István féle telekeladás 
ügye. Végül is a négy-négyszögölnyi 
telek átengedését 400 korona vételárért 
25 szavazattal, a komunisták 6 szava
zata ellenében megszavazták.

A napirend ietárgyalása után elnöklő 
városbiró pótlólag még néhány sürgős 
ügyet hozott a közgyűlés elé a képvi
selőtestületi tagok egyhangú hozzájá
rulásával és pedig elsősorban a volt 
pénzügyi igazgatósági épület renová
lásának már valóban igen aktuális kér
dését, amelynek megoldása a kassai 
katonai parancsnokság intendaturájával 
folytatott tárgyalások révén biztosított
nak látszik. Eszerint a katonaság az 
épület struktúrájának és ornamentikájá
nak sérelme nélkül renováltatni hajlan
dó az általa bérben használt palotát 
és pedig 81800 korona költséggel, 
amelyhez a várostól csupán tízezer ko
rona hozzájárulást kíván.

A közgyűlés hozzájárult e javaslathoz, 
kikötvén a helybeli munkások alkal
mazását a renoválási munkálatoknál 
és azon jogát, hogy a tízezer koronás 
hozzájárulást a katonaság által fizetett 
20.000 korona bérösszegből három év 
alatt téríthesse meg a katonai kincstár
nak. A városi népkonyhán végzett kü
lön munkák honorálására 500 koronát 
szavazott meg a közgyűlés az admi- 
nisztrác.óban segédkező három városi 
alkalmazottnak. Malicsek kisegítő városi 
erdőmérnök felebbezésének, amelyben 
egy havi fizetésének folyósítását kérel
mezte, nem adott helyt .a közgyűlés, 
miután nevezettnek a második kormány- 
biztos által történt alkalmaztatása is 
felebbezés alatt áll s a városi erdőmér
nöknek állásába való visszahelyezésével 
kapcsolatban felsőbb hatósági utasításra 
történt a kisegítőnek elbocsájtása 30 
napos felmondási határidővel. A feleb
bezés elutasítását 16 városatya megsza
vazta, Hudicius és vezérkara azonban 
nemmel szavazott.

A közgyűlés pótpontjainak utolsó 
száma az Újváros utca 16. szám alatti 
Kocsis-féle hatósági lebontásra érett fa
ház ügyének Ietárgyalása volt. A lebon
tás utcaszabályzással függ össze, amely

révén a város 31 négyszögöl utcaterü
lethez jut, amit 15 ezer téglával és 20— 
20 köbméter homokkal és kaviccsal 
egyenlít ki és ezzel az intézkedésével 
városrendezési, szociális és tűzbizton
sági szempontból is jól old meg egy 
régóta elintézésre váró fogas kérdést. 
A tanács javaslatát a kommunista mun

kás párt tagjai is élénken támogatták, 
azonban a magukat szocialistáknak és 
munkáspártinak sőt, magyarnak nevező 
magyar szociáldemokraták szembehe
lyezkedtek a javaslattal és ellene szavaz
tak. A tanács javaslata azonban 19 sza
vazattal 5 ellenében igy is győzedelmes
kedett.

Bállá Sándor:
Tavasztól — télig.

Tavasz. Ősz.

Uj életet hirdet 
a röpködő madár, 
napfénybe füröszkél 
a feléledt határ,

Hullnak a levelek, 
sárgulnak a lombok, 
kevesebb az öröm, 
megnőnek a gondok,

drága eső esik 
az ébredő földre, 
az egész szép világ 
reménységgel töltve,

a napfény már gyenge, 
már nem süt melegen, 
a természet arca 
sem olyan eleven,

minden újra éled, 
új életet hirdet, 
bőkezűn ígérve 
ezer furcsa kincset,

csillapul a nagy láz, 
lehiggad a jókedv, 
úti tarisznyánkban 
a cukorból só lett,

elbágyadt szemünkben 
bizodalom ragyog, 
fiatal lelkűnkben 
a terveink nagyok,

érezzük már jöttét 
egy sötétebb kornak, 
kesernyés íze van 
a szüreti bornak,

szivünk kalapácsa 
hevesebben dobban 
és egy kislány láttán 
szerelemre lobban.

esti randevúkra 
már csak ritkán járunk 
s lánykánk csókjaira 
már csak néha vágyunk

Nyár. Tél.

Melegen kóborol 
a napkorong sugara, 
falura, városra, 
csordára, gulyára,

Fehér lett a földgömb, 
mély álomba merült, 
a nyár minden bája 
emlék-sorba került,

a kertekben virít 
a sok tarka virág, 
szivárványszínű lesz 
tőle a nagy világ,

eltűnt a sok virág, 
nem dalol a madár, 
olyan most a világ, 
mint egy ócska batár,

mesél a furulya, 
a hegedű zokog,
— a nyári szerelem 
igen kedves dolog —

a sok fáradt ember 
fagyosan didereg 
s bár messziről kacsint 
a jövő kikelet:

órákig heverünk 
a strandok homokján, 
eltűnnek a gondok 
az ember homlokán,

mégis oly szomorú 
az emberek arca, 
mintha ott vergődne 
éltünk minden harca,

fehér leplet húzunk 
a múltnak fölébe 
s boldogan hullunk le 
szerelmünk ölébe.

szegény leányajkak 
árván keseregnek 
téli emlékeként 
elmúlt szerelmeknek.

Pályaválasztás.
Irta: Plentzner Frigyes.

Nehéz kérdés a pályaválasztás. Sok 
okos ember, egész kis irodalmat irt 
már erről a kérdésről. Taglalták, bon
colták a pályátkeresők lelki életét, 
fizikumi alkalmasságát, látnoki szemmel 
igyekeztek belepillantani a homályos 
jövőkbe, ott keresték az életlehetősé
geket, az elvont tudományu és a reális 
pályák közötti eltolódásokat a statisz
tika szövevényes számhalmaza alapján 
stb. stb. Röviden szólva nagyon okosan 
sok sületlenséget sütöttek ki, mert aki 
ezen az alapon választott pályát, az 
vagy hamarosan ott hagyta az alma má- 
ter zord falait, vagy már az első félév
ben úgy megbukott, hogy örökre búcsút 
mondott az elméleti alapon választott 
pályának.

Nálam a pályaválasztás egész más
képpen történt. Okos emberek szóltak 
bele az én homályos jövőmbe is, azon
ban ez a beleszólás, inkább csak olyan 
észrevétel volt, mellyel szemben én ko
nokul hallgattam s elbújtam ólomkö
penyembe, hogy még a röntgeni bepil
lantás lehetőségeinek is elejét vegyem. 
Megörökítem mégis pályám kialakulását, 
részben emlékül önmagámnak, részben 
okulásul mindazoknak, akik e kérdés
nél megakadnak, hogy lássák mindenek 
és tudják meg mindahányan, hogy ho
gyan lesz négy pályából egy.

* **
Kis gimnazista voltam, amikor egy 

nyarat lpolynyéken töltöttem, rendkívül 
szigorú nagybátyámnál. Unokatestvéreim 
— sokan voltak — mind jókedvű gond

talan gyermek s igy a legmulatságosabb 
vakációra volt kilátásom.

Elutazásom előtt összejöttem egy 
iromba, nagy bosnyákkal, aki rengeteg 
mindenfélét áruit s a sok portéka kö
zött ott ékeskedett egy hosszú nyelű és 
hosszú pengéjű kés is. Ez a hosszú kés, 
úgy élt gyermekálmaimban, mint egy 
vágyva-vágyott álom s amikor meglát
tam, valóságos igézet fogott el. Elkezd
tem a késre alkudni, lealkudtam azt a 
bosnyák által kimondott ár felére s 
verejték ütött ki rajtam, amig Apámat 
rávettem, hogy ezt a kést vegye meg 
nekem. Nehezen, de megvette s én a 
hosszú kés büszke tulajdonosa lettem. 
A zsebem azonban kicsi volt, a kés pe
dig hosszú. Nagy fejtörés után elhatá
roztam tehát, hogy kilyukasztom a zseb 
belső csücskét s igy részben rendes, 
részben pedig rendetlen helyén, de mé
gis a zsebemben talált helyet a dédel
getett bicska. Számtalanszor megtörtént, 
hogy a kés elhagyta békés fekvőhelyét 
s beleesett „Pumphóznimba" s lent bi- 
rizgatta a térdemkalácsát s bizony néha 
minden huszadik lépésen meg kellett 
állnom, hogy egy mély benyulással ki
kaparásszam onnét s visszafektessem 
rendes helyére. Mindegy, mit csinál, mé
gis csak van hosszunyelü késem !

Ezzel a késsel vonultam be nagybá
tyának öreg hajlékába s amikor kivet
tem zsebemből, vagy előkaparásztam 
a nadrágomból, unokatestvéreim sóvár 
pillantása kisérte a kés minden moz
dulatát, én pedig büszkén csillogtattam 
a ragyogó pengét a nyári nap tűző su
garaiban.

Alapjában véve gyáva természetű vol
tam s valóságos bánat és nagy izga
lom fogott el, ha egy verebet láttam
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megölni. Nem szerettem nézni az erő
szakkal és cél nélkül kiontott vért. Ám 
a hosszú kés különös oroszlán termé
szetet szuggerált belém s amikor nagy- 
bátyáméknál csirkét, vagy fiatal galam
bot vágtak, mindenki engem keresett, 
hogy a hosszú késsel, egy mesteri met
széssel én vágjam le az áldozat nyakát. 
Bár leírhatatlan az a kin és borzalom, 
amit ezalatt szenvedtem, de a hosszu- 
nyelü kést a világ minden kincséért sem 
adtam ki a kezemből. Ajkamat össze- 
szoritottam, szemem elhomályosult s 
éreztem a hideg verejtéket, mely kiütött 
rajtam. Isten őrizz azonban attól, hogy 
ezt unokatestvéreim észrevegyék, vége 
lett volna a hosszú kés tekintélyének 
és végem lett volna nekem is unoka- 
testvéreim gunykacajától. Tehát én öl
tem, mint egy vérbeli komitácsi.

Egy este, amikor a verendán üldö
géltünk — én borzasztó lelkiismereti 
furdalással, mivel aznap egy csirkenya
kán kétszer kellett a kést elhúznom 
ide-oda, annyira reszketett a kezem az 
izgalomtól — azt mondja a nagynéném:

— No én már látom, hogy ebből a 
gyerekből orvos lesz.

— Miért? Kérdi édes anyám.
— Kérlek, aki oly hidegvérrel le tudja 

vágni a csirke és galamb nyakát, anél
kül, hogy borzadna a vértől, az csak 
orvos lehet!

Rémülten hallgattam ezeket a szava
kat, akkor éjszaka alig aludtam valamit, 
másnap reggel pedig gyorsan eladtam 
a hosszunyelü kést unokaöcsémnek egy 
rendes késért, egy bőrlabdáért és 10 
krajcárért. Orvos tehát nem lettem.

* **
Abban az időben a kocsisunkat úgy 

hívták, hogy Marci. Nagyszerű ember 
volt. Ha apámtól elcsentem neki egy 
két kuba szivart, vagy kicsentem a pi
padohányos dobozból egy-két marék 
vágott dohányt, minden kötekedés nél
kül megengedte, hogy én fogjam a gyep
lőszárat a földekre ki és vissza. Egy 
alkalommal megtörtént, hogy apám egyik 
jó barátjának szemeláttára becsatoltam 
a két ló haslóját, sőt az egyiknek — a 
keselynek — még az istrángját is fel
tettem.

Tavaszi délután volt. Marci szorgal
masan szántotta apám illetmény földjét, 
én a barázdán szaladgáltam s nagy han
gon biztattam Hektort, a daxlit, hogy a 
békés otthonukból kiszántott mezei poc 
kokat kapdossa el, amikor Marci rám 
kiáltott:

— Fiatal ur! Tessen már megfogni 
egy kicsit az ekét, amig pipára gyújtok.

Micsoda gyönyörű felhívás voit ez ! 
A vérem pezsgett. Én fogom fogni az 
ekét, a két ló az ér. szavamra és ostor- 
suhogtatásomra fog engedelmeskedni 
s úgy fogom csinálni, mint egy igazi, 
vérbeli öreg. „Tü!ed“, „Hozzád” kur
jantottam és a két ló szép csendesen 
ballagott a szántásban. Ez a nagy buz
galom elszéditett s nem vettem észre, 
hogy a földeket határoló akácosból 
mosolyogva néznek Cipus bácsi és 
édes apám.

— Barátom — mondja a bácsi — 
ez a fiú csakis gazdász lehet, aki úgy 
befogja a lovat, mint azt ma délelőtt 
láttam s úgy fogja az ekeszarvát, mint 
ez a gyerek, azt csak az teheti meg 
igy, aki erre hivatást érez. Ne is gon
dolkozz, add gazdásznak, meglátod bol
dog lesz.

Apám nem szólt semmit, csak mo
solygott. Valószinüleg eszébe jutottak 
a kubák és a dohány.

Volt apámnak egy harmadik lova is 
a Miska, egy apró póni, olyan tejesló 
forma. Ezen kellett volna tanulnom lo
vagolni. Kétszer rá is ültettek, azonban 
minden alkalommal alaposan ledobott 
a hátáról s igy különös averziót 
éreztem ezzel a bestiával szemben s 
ahol csak lehetett oldalba ütöttem.

A fényesen sikerült „szántás" után 
néhány napra, cukroít vittem Miskának 
békitőüi. Rossz kedve volt a bestiának. 
A cukrot megropogtatta ugyan, de 
amint kiakartam jönni mellőle, oly ha
talmasat rúgott belém, hogy hanyatt- 
homlok bukfenceztem az istálló „min
den hájjal kikent padlóján". Éktelen 
sivalkcdásomra beszaladt az egész ház. 
Én ott álltam haláisápadtan, reszketve, 
Miska ravaszul konyitott, apám íredig 
megállapította azt, hogy abból nem 
lehet gazdász, akit még egy póni is 
kirúg az istállóból. Tehát gazdász sem 
lettem.

A közeli gyártelepet sodronykötél
pálya kötötte össze a telep vasbányájá
val. Ez a pálya a falu határa és fürdő
helyünk felett vezetett át s a kis vas 
csillék ide-oda futva, ott lebegtek na
ponta a fejünk felett. Mi sóvár szem
mel néztük ezeket a kis vas dobozokat, 
amint apró kerekeiken tovagördülnek 
s nem egyszer versenyt futottunk velük 
a földre vetett árnyékukban. Ily verseny- 
futásból vesztesként kiesett az, aki az 
árnyéktól elmaradt, vagy aki ebből ki
lépett. Lassan elperegtíiuk valamennyien. 
A győztes rendszerint elmaradhatatlan 
játszótársam Smid Janó lett, aki lég 
tovább bírta szusszal. Ezzel a bravúros 
futással, előttem nagy respektusra tett 
szert s habár egyébként egy szegény 
napszámosnak vegyes hajlammal biró 
toprongyos fia volt, nem volt gondola
tom, vagy tervem, amit Janóval bizal
masan ne közöltem volna.

Egy napon elhatároztuk, hogy mi is 
építünk sodronypályát. Csilléket készí
tünk s ezek ide-oda fognak futkosni 
egy kifeszitett spárgán. Az elhatározást 
tett követte, hamarosan elkészültek a 
kis faládikók, melyekre „spulniból" fa
ragtunk kerekeket, a tartó piramisokat 
kifürészeltük deszkából s mire a nap 
nyugvóra tért, a mi sodronypályánk 
már nagyszerűen működött. Egy baj 
volt csupán, hogy az alsó vonó kötelet 
■két embernek kellett kezelni : az egyik 
ide húzta, a másik vissza. Így történt 
azután, hogy ha Janó nem volt a lát
határon, vagy otthon kellett őriznie a 
libákat, a sodronypálya nem volt üzembe 
hozható hajtóerő hiányában, mivel a 
csilléket jómagam csak egy irányba 
tudtam huzni s ha azt akartam, hogy 
vissza is menjenek, át kellett szaladnom 
az „üzem" másik végpontjára s onnét 
kellett azokat visszahúznom. Arról ter
mészetesen szó sem lehetett, hogy leány
testvéreim avatatlan kezeikkel hozzá
nyúlhattak volna ehhez a „tabuhoz".

Ezt a folytonos „üzemzavart" megun
tuk s elhatároztuk, hogy a futókötél 
egyik végét odaerősítjük a háztető ge
rincére, a másik vége pedig lent lesz, 
a berakodó állomáson, az udvaron, igy 
a csille magától fog leszaladni s azt 
csak egy helyről — fentről — kell majd 
visszahúzni.

A találmány nagyszerű volt s hogy 
üres munkát ne végezzünk, hamarosan 
homokot kezdtünk fuvarozni a háztetőre.

Egy csillével ily kis homok mennyi
ség semmi, de még öt, sőt tiz sem koty- 
tyant meg a lapos háztetőnek, amikor 
azonban az üzem teljes gőzzel megin
dult s naponta 100—200 ily apró ho
mokkupac került fel, a homok elkezdett 
lefelé csúszni, széles csikót hagyott a 
háztetőn, sőt — Uram bocsá’ — elérte 
az ereszcsatornát, belehullott abba és 
teljesen betemette azt. Ezt a túlbuzgó 
üzemet már Apám is megsokalta s az 
egész sodronypályával együtt lekergetett 
minket a háztetőről.

Abban az időben egy rokon néni — 
Gizi néni — volt nálunk látogatóban 
s látva a sok ide-oda feszitett spárgát, 
hallotta a nyikorgó kerekeket — Isten 
ments, hogy megkentük volna — gyö
nyörrel nézte a felröppenő csillét, egy 
este odafordult Anyámhoz:

— No, kérlek, ez a fiú egy kész mér
nök. Azt hiszem nem is gondolkoztok 
máson s matúra után a technikára ad
játok ?

Anyám büszkén mosolygott, moso
lyogva nézte az ide-oda futkosó csillét 
és csendben megjegyezte:

— Ugyan kérlek ? Én is erre gondol
tam, de az Apja azt mondja, hogy ez 
semmi, csak disznóságot csinálnak a 
fedélen.

— Jó, jó, hát hiszen gőzgépet nem 
csinálhatnak a padláson ? De a hajlam, 
a hajlam az csak nyilvánvaló?

Ebben a percben olyasmi történt, ami 
gyermekéveim krónikájában egyedül álló. 
Apám kijött az irodából s miután meg
látta azt, hogy legszigorúbb parancsa 
ellenére, mi, Smid Janóval vígan tovább 
fuvarozzuk a homokot a fedélre, mely 
immár az ereszcsatornát teljesen elzárta 
s azon túl is a földre pergett, éktelen 
haragra lobbant, egy ugrással Janónál 
termett, aki az udvaron kaparászta a 
szállítandó anyagot s a következő perc
ben egy hatalmas pofont adott neki. 
Janó rettenetes ordítással kirohant az 
udvarból, én eldobva a csille huzó kö
telét, menekültem lefelé a fedélről. A

szabadon maradt kis faalkotmány lefu
tott, pont Apám orra elé, aki azt lekapta 
a spárgáról s haragjában földhöz vágta, 
majd odalépett a létrához, melyen én 
nagy igyekezettel csúsztam lefelé s 
vésztjósló hangon csalogatott:

— Nem megmondtam, hogy hagyjátok 
abba ezt a szamárságot, a házfedél az 
nem játék és te mégsem engedelmes- 
kedel? Gyere csak le, gyere!

— Ugyan ne rontsd már el a mulat
ságukat ezeknek a szegény gyerekek
nek, hiszen nem csináltak semmi bajt. 
Kérlelte Anyám.

Mindez nem használt s ahogy én a 
földre értem, úgy kapásból, elfogott s 
irgalmatlanut elnadrágolt.

— No ebből a gyerekből sem lesz 
többé technikus. Mondta Gizi néni.

Jóslata beteljesedett. Első találmá
nyom porban hevert s én utálattal gon
doltam a technika minden vívmányára. 
Nem lettem tehát technikus sem.

* **
Matúra után voltam. Ez volt a leg

boldogabb vakációm, amit ebben az 
életben töltöttem, azt hittem, hogy 
soha többé nem kell már tanulnom, 
legalább is nem úgy, amint azt a gim
náziumban a tanár urak kívánták. 
Napról-napra.

Ősz felé járt az idő, az erdőt már 
megfestette az első dér s a színek ezer
félesége tarkállott a hegyoldalakon. 
Vadászni voltunk. Ahogy elballagtunk 
egy terebélyes, nagy tölgyfa alatt, mely
nek ezer karja, mint egy nagy polip 
szövődött az ég kékjébe s tikkadt le
veleivel lemondón készült a nagy téli 
álomra, apám egy kis rövid pihenőre 
megállóit alatta. Verejtékező homlokát 
megtörülte s annyit mondott:

— Istenem, de szép is az erdő ősszel! 
Fiam, nem lennél te erdész?

Engem megragadott ez a gyönyörű 
ősz, mely mint egy varázslatos tarka 
álom terült el a hegyoldalakon s halkan 
mondtam őszhaju apámnak :

— Hát hiszen az természetes, nem 
is gondoltam soha másra.

így lettem erdész.

Az ostoba méhecske.
A nagy természetbarátok, valamint 

szenvedélyes méhészek bizonyára fej
csóválva s felháborodással olvassák 
majd az inkriminált két szót: „ostoba 
méhecske". Ily méltatlan jelzőt adni a 
szalmaköpüikben s Boconádi kaptáraik
ban dolgozó szorgalmas és okos kis 
állatkáknak ! Attól félek, hogy valame
lyik elkeseredett méhész délutáni szi
esztája közben a méhes kopott, törött- 
rugójú pamlagján fenhangon olvassa 
majd a Gömör húsvéti számát, mire a 
megsértett méhállam lelkes duruzsolá- 
sok és zsongások közepette azonnal 
mozgósítja hadseregét ; egy hatalmas 
repülőraj a Gömör főtéri kiadóhivatalát 
támadja meg rajtaütéssel, mig a másik 
büntető expedíció északnak vonul s a 
bátor méhkatonák az épp gyümölcs
fáit tisztogató cikkírót rohamozva meg, 
annak kopasz tarkójába vágják mérge
zett dárdáikat és kopjáikat. Tudvalevő 
dolog, hogy a méhállam diplomatái 
tüntetőleg távolmaradnak az utóbbi 
évek leszerelési konferenciáiról, mere
ven elzárkóznak úgy az angol, mint a 
francia lefegyverezési javaslat elől s 
teljes hadilétszámban tartják ármádi
ájukat. Husvét után kölcsön kérek min
denesetre egy rajfogó sisakot s úgy 
tisztogatom rücskösképü, vén alma
fáimról a mohát és gombákat. Pokorá- 
gyi, gazdag fantáziával megáldott szom
szédom másnap vésztjósló hangon uj 
ságolja majd a családjának : „A gáz- 
háboru veszedelme itt a nyakunkon. 
A tekintetes ur direkt Prágából hozatott 
gázmaszkát s abban pucolja a fákat a 
gyümölcsösben". Azután leküldi famíli
áját terepszemlére a pincébe, eléggé 
„gázálló"-e az. „Ok szegény emberek, 
tőlük üres kézzel fog távozni a prágai 
gázfirma ügynöke".

Édes apám méhész-ember volt, gyer
mekkorom sok kedves emléke fűződik 
a primitív, kis méhesben elhelyezett 
szalmakasokhoz. A rajzást nekünk gye
rekeknek kellett figyelnünk és jelente
nünk. Minden idejében jelentett és sze
rencsésen befogott raj után egy húsz- 
filléres ütötte a markunkat. Ha a raj 
soká késlekedett a leszállással, két 
lapos kövecskét vettünk a kezünkben

s azokat íitögettük ütemesen egymás
hoz. Erre a zajra — állítják a méhé
szek — egykettőre letelepszik a raj 
valamely kerti fa koronájára vagy ágá
ra. — Ha egy-egy mérges méh belénk 
eresztette fulánkját, gyakorlott kézzei 
huztuk azt ki, hideg késpengét szorí
tottunk a szúrás helyére s ezzel a bölcs 
mondással vigasztaltuk egymást: „A
méhszúrás igen egészséges. Javítja és 
frissíti a vért".

A nyári vakációk édes tétlenségében 
sokszor órák hosszat figyeltem a szor
gos állatkák munkáját, estéukint pedig 
pihent szellemem teljes éberségével 
hallgattam atyám méhész előadását. S 
tisztelettel vegyes csodálattal adóztam 
a méhtársadalom tökéletes berendezé
sének, bámulatos munkaprogrammjának. 
Megcsodáltam a dolgozók munkarendjét 
és munka megosztását. Megismerkedtem 
a pesztra, száraz dajka, vizhordó, kő 
műves, viaszkészitő, nektárgyüjtő s vi
rágporszedő méhecskékkel. Kefével és 
kosárkával felszerelve indul a gyűjtő- 
munkás útjára. Külön testőrsége van 
az anyakirálynőnek. — Felfegyverezett 
őrség tanyáz a bejáratnál. A portások 
mellett ott rázzák szárnyacskájukat a 
„ventillátor méhek". Egyéb dolguk sincs, 
mint a röplyuknál elhelyezkedve fel
frissíteni a köpű állott levegőjét. Tech
nikusaik sem kerülnek szégyenbe éra 
bér kollegáikkal szemben. Építész mér
nökeik kiváló tervezők és matemati
kusok. Ott vannak azután a méhtársa 
dalom gavallérjai és családalapitói, a 
szánalomraméltó herék. Úgy vélem, 
ember-világunk aranyitjai és házasu
landó fiatalemberei nem szívesen cse 
rélnének velük. A tétlenség, hereélet 
még csak konveniálna s tetszene egy- 
némelyikünknek. De aztán következik 
a gyászos, tragikus vég. A büszke anya
királynő hódolói seregétől követve 
végzi nászrepülését. Azután a kérők 
soraiból kiválasztja a legcsinosabbat 
s a szerencsés vőlegényt maga mellé 
emeli a királyi trónusra. Hanem ez bi
zony csak amolyan pünkösdi királyság. 
Néhány órai nász után holtan hurcol
ják ki a temetkezési vállalat méhecs
kéi az ifjú férjet. Az elmúlást, herva- 
dást hirdető ősz szomorúságot ébreszt 
sokszor a férfiszivben. Ám mennyivel 
szomorúbb s végzetesebb ez az évszak 
a méhtársadalom férfiegyedei számára. 
Ekkor játszódik le az úgynevezett „here- 
ölés". Megkapják a belügyi kancellária 
kiutasító végzését s a karhatalom ir
galmatlanul kitoloncolja a sok haszna
vehetetlen, potrohos öregurat Méhor- 
szág határain túl. Vagy pedig a méh- 
rendőrség kordont von a szerencsét
lenek köré s halálra éhezteti azokat. 
Pokorágyival egyetemben szemtanúja 
voltam egyszer, amikor a szanitész 
méhecskék az éhhalállal kimúlt, horpadt- 
hasu heréket hurcolták kifelé a kasból. 
„Nézze csak, tekintetes ur — kiáltott 
lelkesen Pokorágyi — akárcsak 1916- 
ban az orosz fronton." Mint véres csa
ták után az elesett katonákat, úgy rak
ták szép sorjába az egészégiigyi osztag 
tagjai a méhes előtti térségen a kimúlt 
heréket. — A röplyuknál a ventillátor 
méhecskék pedig buzgón legyezték ki
felé a hullaszagu levegőt. A lobogó 
fantáziájú Pokorágyi apró vöröskeresz
tes szallagokat vélt felismerni a szor
goskodó méheken s váltig esküdözött, 
hogy négy szanitész méhet látott el
repülni a kert végében ásott mészgö- 
dörhöz, melyek nemsokára visszatértek 
s kosárkájukból mész tejet locsoltak a 
herehullákra. Pokorágyi fenti tudomá
nyos észleléseiért nem vállalom 3z 
apaságot s a nyájas olvasó se vegye 
túlságos komolyan azokat, annál ke- 
vésbbé, mivel ezidén husvét első ün
nepe történetesen egybeesik április 
elsejével.

Önök se vágjanak azonban boldog 
és kárörvendő arcot mélyen tiszteit 
hölgyolvasóim. Éva anyánknak, a nőnek 
sincs irigylésreméltó sorsa a méhek 
társadalmában. Hiúságuk ki van elégít
ve ugyan, királynő valamennyi s a né
pes méhcsaládot világrahozó anyaki
rálynő korlátlan népszerűségnek és 
tekintélynek örvend. Ánnál szomorúbb 
a fiatal, csip csup királynőknek a sorsa, 
ha a nagybajuszé, szőrös arcú udvari 
orvos magtalannak találja őket. Összeül 
a vértörvényszék, sürgönyileg berende
lik a hóhérokat s a szerencsétlen ki
rálynők (akárcsak VIII. Henrik második 
neje, Boleyn Anna, mivel nem tudta 
fiú utóddal megajándékozni a zsarnok
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királyt) vérpadon fejezik be ifjú életü
ket.

Nem hagyhatom említés nélkül, hogy 
a hóhéroknak szintén nem ér egy fa
batkát sem az életük Méhországban. 
Báli Mihály tekintélyes vagyont gyűj
tött a diétákból és drága pénzen kiáru
sított kötél darabokból s saját házában, 
saját birtokán élvezte a nyugdíj évek 
boldog nyugalmát. Derűs öregségét be
aranyozták a múlt szép emlékei. A 
szegény méh Ítéletvégrehajtó pedig éle
tével fizet a műveletért.

Amint látjuk tehát, a méhek ideálisan 
berendezett államában sem fenékig tej
fel és csordultig méz minden. Az egyén 
nem fontos, a feleslegessé vált egyede- 
ket irgalmatlanul kiközösítik s minden 
az állam, a köz érdekében történik. 
Talán az orosz kornmün véreskezü 
zsarnokai is azzal indokolják ember- 
mészárlásaikat s nyugtatják meg há
borgó lelkiismeretűket, hogy rámutat
nak a mintaképül választott méhtársa- 
dalom példájára. Elfelejtik, hogy — mi
ként a vallásüldözéssel — ezzel a tény
kedésükkel is az állatvilág színvona
lára sülyesztik az embert.

Mindez igen szép és tanulságos, vé
lem hallani a méhész olvasó türelmetlen 
hangját, de mi van azzal a bizonyos 
ostoba méhecskével? Összehord az ur 
tücsköt-bogarat, Pokorágyi is bemutat
kozik mély meghajlással a függöny 
előtt, Báli szelleme is elvonul a rivalda 
lámpasora alatt, csak az ostoba méhet 
nem látjuk sehol. Hát az aposztrofált 
balga állatkával magam is csak a múlt 
héten találkoztam először, tavaszi séta- 
utam közben. Harminchét hosszú esz
tendőnek kellet elvonulni immár szür
külő fejem felett, arnig sikerült felfe
deznem az első ostobán naiv méhnap- 
számost. Sétám végeztével a temetőn 
keresztüt jöttem haza. Megállók egy 
frissen hantolt sir mellett. Valami sze
gényebb iparos nyughelye — magya
rázza a temeiöőr. A síron olcsó művirág 
koszorúk, legmutatósabb közöttük egy 
sárgán rikító, papir-krizantémumokból 
készült. Szép, meleg tavasz délután van, 
csupa illat, csupa zsongás a levegő. 
Zugó biplánján egy méhecske érkezik, 
boldog zümmögéssel keringi körül a 
koszorú halmazt, bizonyára alkalmas 
leszálló helyet keres. Azután simán 
kiköt egy krizantémumon. Leszállt ki
csit pihenni — gondolom magamban — 
azután kirepül a mezőre, csókot kérni 
a szégyenlős ibolyától, az avar alól ki- 
kandikáló odvas keltikétől. Hanem a 
balga méhecskének a sárga szinben 
pompázó Margaréta csókja és méze 
kellett. A hiúság ördöge hozta erre a 
helyre. Keveselte a szerény, kis ibolyát, 
a halványképü keitikét. A kulturált 
városi temetőben ennek a festettarcu, 
csalfa Margitkának teszi a szépet. 
Meliényzsebemben mindig hordok ma
gamnál egy nagyitóüveget. Előveszem 
a fémkeretbe foglalt lupét s úgy bá
mulom ezt a csodabogarat. Szorgos
kodik szerfelett, öltögeti szivókáját s 
fáradhatatlanul ide-oda forgatja a gyűjtő- 
kefét. De a szívócsőbe csak valami 
szennyessárga folyadék kerül, a kosár
ka aljára pedig néhány sárgaszinü pa
pír foszlány. Egyheti kurtavasat kapsz, 
ha majd otthon a méhmagazinba be
szolgáltatod ezt a haszontalan lim-lomot. 
A méhecske csalódottan felröppen, az
után csökönyösen újra és újra vissza
tér a művirág koszorúra. A méhcsipés 
veszélyével számolva, magamnak kellett 
onnan elűznöm a balga állatot.

Szomorúan lépkedtem hazafelé a 
tavaszi napsütésben. Egy szomorú ta
pasztalattal, egy újabb csalódással lett 
ismét gazdagabb az életem.

Szilveszter.

A Rimaszombati Bank előbb Rimaszom
bati Takarékpénztár, vármegyénk legrégibb 
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kamato
zásra fogad el és azokból visszafizetéseket 
mindenkor azonnal teljesít.

H ÍREK
Kücsük,

Életország gyöngye, rózsavizével, lásd,
ránk virradt a husvét
s a világot bejárt hajósod útjáról
eljött Hozzád ismét
ünnepet ülni,
kacagni, szeretni,
füledbe sugdosni száz szerelmes mesét, 
amit tengerparton szellőktől hallottam,
Érted verő szümbe be is lakatoltam 
s most ez mind a tiéd, 
elhozta, ki Tiéd.
Mert hát benned birom az egész világot,
Te vagy az életem ragyogó szép napja,
Te vagy ^ levegő, sirásom, örömem, 
sóhajtásom álmom, 
s ha kacaj nyíl számon,
Kücsük, töröklánykám, Neked köszönhetem. 
Húsvéti kalácsom nem foszlós sütemény, 
mit magasra keleszt szorgos asszonyi kéz, 
sem cukrászboltban pirosló tünemény, 
amit gyereksereg kiváncsi szemmel néz, 
nem Kücsük ;
ünnepre megrendelt lelki táplálékom, 
mosolygósra pirult húsvéti kalácsom, 
áldozásra ostyám,
Ki után eped szám, 
szívem ékessége, 
dús gyönyörűsége,
Te vagy, mindez Te vagy,
Te, Kücsük. (------ )

A húsvéti öntözködés,
a keresztényvilág ezen egyik legrégibb, 
hagyományos szokása mináinkább di
vatját múlja s még üt-ott már csak 
„locsolgatás“ alakjában él, sok helyütt 
ez a kedves, régi szokás teljesen meg
szűnt, sőt ismeretlen.

Nem tudom a haladás, a kor szelleme 
öli-e ki a régi, emlékekben oly gazdag, 
szép idők hagyományos szokásait, nem 
ériem, mily féreg pusztítja a hagyomá
nyok egykor oly életerős zöldelő fáját 
éppen akkor, amikor lelkűnknek a múlt 
féltve őrzött édes emlékeit rejtegető vit
rinje az egyedüli kincsestárunk, e lélek- 
fájásos jelen éltető levegőjét, rügyetpat- 
tantó napsugarait őrizgető egyetlen nél
külözhetetlen necesszérünk----------------
— — — — Levenáulaillatu, lúdtollal 
sercegtetelt, rozsdaszinre fakult, írásos 
memoárok molyrágta, rojtos lapjait, 
szépanyák leánykori „Lose Blatier dér 
Erinnerung“-jait forgatja óvatos simo
gat ássál kíméletes kezem s a sok-sok 
rózsaszínben mosolygó, avatatlan szemek 
elöl féltőén elzárt édes titkokat, kedves 
intimitásokat rejtő gyöngysorok között 
évről évre ott találom megörökítve a 
húsvéti öntözködést.

„ ... Pista négyes zugjdn tsak délben 
gyöti. A nagy ebédlő szoba tömve már 
tfíjakkal. Tsurgó víz minden, mintha 
fedél se lett vóna kastélyunkon. A nagy 
teppich úszott a vízben. A kandalló tiizét is 
leöntötték. A gobelinek víztől csepegtek a fa 
lakon. A firhangok az ablakok sarkában áz
tak. Krinolinunk az abroncsra tapadt, 
hajunk és vizitkénk merő viz. A lányok 
5 szőr váltottunk ruhát. Oly feledhetet
len, oly szép volt e nap ..."

Nézem, nézem az öreg írást a haj
szálvékony ságu, finom apró betűket. 
Fejem tenyeremre hajtom, gondolatokba 
merülök: a multatéles pillanataiba te
metkezve merengek. — — — — —

— Husvét van. A fiuk parfőmös üvegje 
diszkréten ott lapul a kabátzsebekben. 
Ma már nem öniözködni, csak locsol- 
gatni járnak és — én is ezt teszem: 
gondolatban végig locsolom a sokszor 
csalódásos, de mégis szép Élet gyönyörű 
virágos kertjének szépséges rózsáit s a 
pillanat boldogságával eltelve, mosolyra 
húzódik az arcom.

Gyermek-
kocsik

n a g y  v á l a s z t é k b a n

KERCSIM.

Húsvéti üdvöt és lélekmeg- 
nyugvásos ünnepet az olvasó
nak !

Esküvői hír. Baranyay Ilona és Já- 
vorszky Zoltán folyó évi április 7-én 
délután 5 órakor tartják esküvőjüket 
a helybeli evangélikus templomban.

A húsvéti istentiszteletek sorrendje 
a róm. kath. templomban. Jézus dicső 
feltámadásának emlékére nagyszombat 
este fél 6 órai kezdettel feltámadási ün
nepély tartatik körmenettel. — Húsvét- 
vasárnapján fél 9-kor csendes szent
mise, evangélium után szentbeszéd. Fél 
10-kor szlovák nyelvű istentisztelet. Fél 
11 - kor magyar szentbeszéd, mely után 
ünnepélyes nagymise következik. Hús
vét hétfőjén az istentiszteletek sorrendje 
ugyanaz, mint vasárnap.

A Református Egyház gyülekezeti 
szerveinek vezetősége ez utón is hálás 
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 
a virágvasárnapi vallásos ünnepélyen 
megjelenni szívesek voltak s annak 
célját erkölcsi és anyagi tekintetben is 
szerető szívvel támogatták.

Vallásos ünnepély. A helybeli ref. 
egyház gyülekezeti szerveinek bevoná
sával lélekemelőén szép és megható 
ünnepélyt rendezett virágvasárnap dél
után a Polgári Kör zsúfolásig megtelt 
nagytermében. Az ünnepély szónokai 
Varga Imre ref. lelkész volt, akinek 
imája és szivbemarkoló beszéde ünnepi 
áhítatba ringatta az egybegyült híveket. 
A vegyeskar Bethoven : „A nagy egek 
az Alkotót dicsérik" c. kórusának pom
pás előadásával tett tanúbizonyságot 
felkészültségéről és ugyancsak nagy 
hatást értek el a női kar ('Beilini : Ca- 
vatina), a férfi kar (Rossini : Áldások 
Istene!) és a férfi-kvartett (Csokonai 
dalok énekszámai is. A tartalmas mű
sort Kiss Mária és Dobránszky Ili sza
valatai egészítették ki, szünet után pe
dig még sor került egy vallásos tárgyú 
szinmü bemutatására is („Egy a szük
séges dolog"). A megrázó erejű szinmü 
szerepét Báthory Lilly, Kosko Lenke, 
Samu István, Halassy Rózsi, Gyurgyik 
Ica, Zádory Ica, Haynik Adrienné, Lesó 
Manci, Kálmán Karcsi, Dobó Dezső és 
Urbán Károly játszották. A vallásos 
ünnepélyt gyülekezeti ének vezette be 
és ugyancsak az zárta be. Az ének
karokat Szűcs György ref. kántos ve
zényelte. Az ünnepély tiszta jövedelmét 
a felépítendő „Református Otthon" ja
vára fordították.

Kinevezés. A pozsonyi csendőrkerü
leti parancsnokság D e m á c e k  István 
csendőrfőőrmesíert, aki eddig a helybeli 
csendőrőrsön teljesített szolgálatot, a 
rimaszombati csendőrkerüleli járásban 
járási csendőrparancsnokká nevezte ki.

A Rimaszombati Polgári Kör ve
zetősége ez utón kéri fel azon egyént, 
aki a Kör volt könyvtárosától néhai 
Csapó Józseftől a Kör tulajdonát ké
pező, „Az Osztrák-Magyar monarchia 
Írásban és képekben" cimü könyvso
rozat XV. és XVIII. kötetét olvasásra 
kölcsön vette, hogy a könyveket, melyek 
nélkül egy nagyértékü sorozat válna 
csonkává és hasznavehetetlenné, szí
veskedjék a Kör könyvtárának szerdán 
délután 3—7 óra között visszaszolgál
tatni.

Felhívás. A „Rimaszombati csehszlo
vák állami magyar regálgimnázium" szü
lői szövetsége, igazgatósága és tanári 
kara tervbe vette az intézet növendékei 
olcsó nyaraltatása céljából egy nyári 
üdülő telepnek a közeli fenyves vidéken 
való létesítését. Felhívjuk tehát a szü
lőket, az ifjúság barátait, az egész tár
sadalmat, hogy e valóban nemes célt 
előmozdítandó, a szülői szövetség által 
kibocsájtott 50'— és 100'— 5k. névér
tékű „üdülő telep-i“ részjegyeket kéz
besítéskor elfogadni, illetve beváltani 
szíveskedjenek. A részjegyek kiegyen
lítése kívánatra 5 havi részletfizetéssel 
is történhetik. Ez esetben rendelkezésre 
bocsájtunk a részjegyeket átvevőknek 
postatakarékpénztári befizetési lapokat

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, március 3!-én és április 
I-én nagyszabású francia alkotás. Az idegen lé

giók merész harcai

A sivatag bosszúja
Titokzatos varázs. Szerelem, árulás, üldözés.

Hétfőn, április 2-án

A paradicsom madár
Főszereplő Dolores Del Rio.

Szerdán, április 4-én színezett hangos film.

A jazz király
Csütörtökön, április 5-én csehül beszélü nagy film

Az ablak
Főszereplő Hugó Haas és Lida Baarová.

is, de fizethetik a részleteket egyenesen 
a szülői szövetség pénztárnoka, Fábián 
Vilmos tanár kezeihez is. A teljesen ki
fizetett részjegyeket hirlapilag fogjuk 
nyugtázni. Egészséges testben, ép lélek, 
ezt akarjuk megvalósítani, ehhez kérjük 
a megértő társadalom segitségét !

A szülői szövetség, az igazgatóság 
és a tanári kar.

Rádióvásárlók vigyázat!
Az összes világmárkás készülé
kek kaphatók kedvező részlet- 
fizetésre és

10°  0-al olcsóbban készpénzért 
TECHNI KA

V á m o s s y  Bé l a  Masaryk-tér.

Meghivó. A háborúban elesett hősök 
emlékbizottsága ez év április hó 5-én 
a rimaszombati polgári kör könyvtár- 
helyiségében este 18 (6) órakor az em
lékmű minél előbbi felállítása ügyében 
értekezletet tart. Ezen fontos értekez
letre tisztelettel meghívom az emlékbi
zottság tagjait. Kérem azon t. polgártár
saimat is, akikhez ez alkalommal külön 
meghívás megy, hogy ezen meghívást 
elfogadni és a jelzett értekezleten meg 
jelenni szíveskedjenek.

Autószerencsétlenség a Losonci- 
uccában. Zdenko Rudolf helybeli autó
taxis egyik személykocsija, amellyel 
Urbjár László vezetett, szerdán délben 
a Losonci-uccában elgázolt egy hat 
éves kisfiút. A taxi teljes sebességgel 
igyekezett Szabadka pusztáról az állo
más felé, amikor a Losonci-ucca 27. 
sz. ház udvaráról az ucca átellenes 
oldalára hirtelen átfutott Burger György 
hat éves fiúcska, akit a söffőr kellő 
időben észrevett és kocsijával jobban 
kanyarodott, hogy a karambolt elke- 
külje. A kis fiút még a járda elérése 
előtt utolérte az autó és közvetlenül a 
93. sz. ház bejáratánál elütötte. A gyer
mek a kerekek közé került s az autót 
a lélekjelenlétét teljesen elvesztő soffőr 
csak jó néhány méternyire tudta lefé- 
kezn. A jobb sárhányó súlyosnak látszó 
sérülést ejtett a szerencsétlen kis gyer
mek koponyáján, úgy hogy azonnal be
szállították a közkórházba, ahol dr. 
Mráz igazgató-főorvos műtétet hajtott 
végre rajta. Az esti órákban a sebesült 
már teljesen jól érezte magát s igy re
mélhető, hogy miután más sérülést a 
könnyen végzetessé válható karambol 
nem okozott, az autószerencsétlenség 
hőse nagyobb baj nélkül megússza az 
autó előtti átszaiadás következményeit.

Értesítés.
Tekintettel a kedvező időjárásra, bá

torkodom a n. é. közönség figyelmét 
vendéglőmre felhívni, amennyiben már 
az Ünnepektől kezdve mindennemű 
hideg és meleg ételek kaphatók.

Frissen csapolt Budvejszi sör és 
egyébb italok, szolid árakon a mélyen 
tisztelt közönség rendelkezésére áli. 
Pontos kiszolgálás. — Szives pártfogá-
sát kéri p a x i á n  Gé z a

városkerti vendéglős.

a világ legjobb keserűvize!
Ha van önnek epeköve, mely sok fájdalmat okoz, használjon 
IG M Á N D I vizet, nagy megkönnyebbülést hoz. ♦ Romlott étel-ital, ha gyomrát elrontja, 

fél pohár IG M Á N D I gyorsan helyrehozza!
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A magyar újságírás ünnepe. A
Franklin-Társulat ősi könyvnyomtató- 
mühelyében, nyolcvan esztendővel ez
előtt, 1854. március 5-én került ki a 
sajtó alól Magyarország legszebb és 
legnagyobb képesirodalmi folyóiratának, 
a VASÁRNAPI UJSÁG-nak első száma. 
Irányával, hangjával mindjárt megindu
lása után megnyerte a közönség tetszé
sét. Az irók éppoly örömmel szegődtek 
zászlaja után, mint az olvasók. Hatvan
nyolcadik évfolyamát fejezte be a Va
sárnapi Újság, amikor a háború utáni 
zűrzavaros viszonyok következtében a 
Franklin-Társulat kénytelen volt meg
jelenését egy időre szüneteltetni. Tizen
két évi kényszerű szünetelés után, a 
Vasárnapi Újság hagyományait híven 
követve, a régi szellemben, de uj tarta
lommal s az újság csinálás mai szín
vonalán, 1933 őszén útjára indult a 
Vasárnapi Újság szellemi örököse, a 
TÜKÖR képes havi folyóirat. Megindí
tásával a Vasárnapi Újság kiadótulaj
donosa, a Franklin-Társulat, a müveit 
olvasóközönség közóhajának tesz eleget. 
A TÜKÖR havonként 80-100 oldalnyi 
terjedelemben, minden számában száz
nál több művészi képpel jelenik meg, 
elsőrendű magyar irók, tudósok és mű
vészek közreműködésével. Végre ismét 
van a magyarságnak reprezentatív folyó
irata ; sok-sok szeretetteljes munkát és 
hatalmas tőkét áldoz a kiadó arra, 
hogy a TÜKÖR olyan legyen, amilyen
nek az olvasó már első pillantásra 
látja : a magyar szellem méltó kifejezője 
és ábrázolója. írók és költők, publicis
ták, tudósok, művészek, a gyakorlati 
élet emberei, riporterek, rajzolók és 
fényképészek serege fárad és dolgozik, 
alkot és álmodozik, hogy hónapról- 
hónapra kitervelje, megírja, papírra 
vagy fényérzékeny lemezre rögzítse a 
TÜKÖR uj számának tartalmát, a ma
gyar szellem átfogó képét. — Bízvást 
mondhatjuk, hogy ilyen előkelő kiállí
tású folyóirat eddig még nem volt és 
az is bizonyos, hogy ilyen olcsó folyó
irat sem jelent meg eddig soha. A TÜ
KÖR előfizetése egész évre 65 korona. 
Ez az ár még akkor is nagyon olcsó, 
ha nem vesszük tekintetbe a kiállítás
nak azt a tökéletességét és a tartalom
nak azt a gazdagságát, amellyel a TÜ
KÖR az olvasóközönség elé lép.

Filmszínház. F. hó 31-én és április 
1-én a „Barud, a sivatag bosszúja" c. 
film nyitja meg a húsvéti műsort. A 
távol nyugtalan kelet világából meríti e 
film tárgyát, melynek központjában 
szenvedélyek és harcok dúlnak s idilli
kus szerelmi regény húzódik végig. 
A törzsek közötti egyenetlenségek s 
ádáz küzdelmek állandóan csendes ka
ravánok megtámadása állandóan izgatják 
a forróvérű keletieket.

Április 2-án a „Paradicsommadár" c. 
film kerül színre, melynek főszereplője 
Dolores Del Rio. A film eseményei a 
déli tenger partvidékein játszódnak le. 
Johny egy majdnem végzetessé vált 
baleset révén beleszeret Luanába s itt 
romantikus regény indul ki. — Luana 
azonban a férfiakkal szemben „tabu" s 
igy izgalmas jelenetek sora következik, 
melyek folyamán a Mont-féle kitörése 
is döntő fordulatot képez.

Április 5-én a „Kis ablak" kerül 
sorra, melyben Hugó Haas, Antónia 
Nedosintká, Lida Baarové játszák a fő
szerepeket. A hazai filmgyártás e kiváló 
müve telve van egészséges humorral s 
mindegyik szereplő megtalálja benne a 
saját formáját.

S P O R T .
F O O T B A L L .

RPS-Füleki TC 2:1 (0:1). Bajnoki 
mérkőzés. Biró: Diamant László (Losonc.)

Derbymérkőzéssel, igazai derby han
gulatban kezdődött a Középkerület ta
vaszi bajnoki szezonjának első össze
csapása Fülek és Rimaszombat vezető 
csapatai között.

Mint már k. b. 4 év óta minden mér
kőzésnek, ennek is 2:1 lett a végered
ménye. Most az egygólos differencia a 
RPS nak kedvezett.

Az újonnan bekerített pályát hatalmas 
embergyürü vette körül. Ki is jutott az 
izgalomból mindenkinek. Régen volt Ri
maszombatban (RPS—RME-en kivül) 
ilyen izgalmas mérkőzés, amelyen még

az utolsó percben sem volt biztos a 
győztes.

Akissé elhúzódott másodosztályú mér
kőzés után a következőképpen állottak 
fel a csapatok :

RPS: Andrásik, Altmann, Markos- 
Kovács, Keller, Pohoczky - Schwarz, 
Szuchenyák, Szirák, Páricska, Szabó.

FTC: Gordos, Tóth, Felföldy-Novo- 
donszky, Zupko, Sztronga- Galbács, Mi
hók II., Bicsiste, Bartek, Juracsek.

A kapuválasztás a RPS-nak kedvez. 
Fülek játszik nap ellen. Nagy lendület
tel kezd Fülek, sikerül is a 3. percben 
Galbács gyönyörű keresztlövéséből meg
szerezni a vezetést, amit az első féli
dőben tartottak is a fülekiek. Több al
kalma nyilt az első félidőben a RPS 
csatároknak a kiegyenlítésre, de a lö
vések vagy kapu fölé, vagy mellé men
tek. Megemlítésre méltó még egy irtó
zatos Szabó-bomba is, amit azonban a 
kapus kifogott.

A második félidőben már jobban ma
gára talált a RPS. Már az első percek
ben alkalom mutatkozott a kiegyenlí
tésre, Felföldy a 16-oson belül kézzel 
érintette a labdát, a megítélt 11 - est 
azonban Szuchenyák nem tudta értéke
síteni. A RPS nem adta fel a küzdelmet, 
lelkesen küzdött a kiegyenlítésért, ami 
a 13. percben Schwarz hátra adott lab
dájából még az első félidőben súlyosan 
megsérült Páricskának sikerült is. A 
kiegyenlítés után borzalmas küzdelem 
fejlődött ki a győzelemért, amely a RPS- 
nak kedvezett, egy szép lefutásból 
Szuchenyák bomba góljával. A gól után 
Felföldy otthagyta a hátvéd posztot, 
balösszekötőbe ment, de a RPS véde
lem (Szuchenyák is hátra ment) önfel
áldozó munkájával még lőni sem en
gedte a különösen jó és rendkívül gyors 
füleki csatárokat. Négy korner után a 
RPS is fellélegzik egy pár percre, de a 
megcsonkított csatársor már nem tud 
eredményes lenni. Hisz, hogy is sza
badna a „hagyományos" 2:l-es ered
ményt megtörni.

Sok kő esett le a „RPS-szivekről“, 
amikor a biró az utolsó kettőt fütyülte, 
sóhajtva azt, hogy „no, egyen már túl 
vagyunk".

A mérkőzés a döntetlenig nagyon szép 
küzdelmet hozott. Különösen Fülek ját
szott nagyon szépen és jól. (Egy kicsit 
kemények voltak, de az bajnoki mér
kőzésen már igy szokás, különösen Fü
leknél.) Sokkal egységesebb, komolyabb 
futballt játszottak, mint a RPS. A győ
zelmet feltétlen megérdemelték volna, 
ami -  ha a csatárok jobban lőnek ka
pura — nem is nagyon maradt volna el. 
Különösen a mezőnyben kiváló Bicsiste 
volt tehetetlen a kapu előtt.

A RPS-t a második félidőben muta
tott küzdeni akarásért illeti dicséret.

Diamant a nagyon nehéz mérkőzést 
elég jól vezette.

RME—Tornaijai SC 6:0  (2:0) A
füleki Tarry biró vezetése alatt lefolyt 
mérkőzés a RME megérdemelt nagy
arányú győzelmét hozta. Különösen a 
kitűnő Trojka által irányított csatársor 
működött nagyon eredményesen. Gól
lövők : Trojka (3), Dobó (2), Járosy (1).

LAFC—ASC 7:1 (5:0). Koronczy 
biró a LAFC-ból Grund dr-t és Schön- 
feldet állítólagos durváskodásért kiállí
totta, de az apátfalusiak még igy sem 
tudtak komoly ellenféllé válni a 9 em
berrel is kiválóan játszó LAFC-nak.

RTC—PSC 6 :2  (3:2). A ragyolciak 
szépen startoltak.

RPS XI—FTC XI. 1:1 (1:1).  II.
oszt. bajnoki, melyen a RPS tartalékok 
jól tartották magukat.

A tabella állása :
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1 LAFC 8 7 1 43:10 14
Oz. RPS 8 6 1 1 26:10 13
3 FTC 8 6 — 2 22:09 12
4 RME 8 4 1 3 23:16 9
5 RTC 8 4 1 3 20:17 9
6 ASC 8 2 1 5 7:28 5
7 PSC 8 — 1 7 8:35 1
8 TIMES 8 — 1 7 4:28 1

Husvét két napján csapataink a bu
dapesti 1. profiliga hosszú éveken át I

volt piros-fekete harcosát, (jelenleg a 
II. ligában vannak) a VASAS szimpa
tikus együttesét fogadják. Aki egy kicsit 
is figyelemmel kiséri a magyar footballt, 
föltétlenül ismeri a kiváló játékerőt 
képviselő VASAS-gárdát. A vendégek a 
következő felállításban játszanak váro
sunkban : Ligeti, Kovács, Stanzl-Pataki, 
Vági, Molnár 1. (Rózsa) Haraszti, Mol
nár II, Petrei, Brunecker, Erdős.

A fönti nevek közül nem egy ismerős 
a futball-közönségnek. — Különösen a 
balszárnyuk kiváló, élén Bruneckerrel, 
a sokszoros gólrekorderrel és csikó- 
válogatottal. A jobbszél Haraszti éveken 
át rúgta a bőrt a Hungária színeiben, 
valamint Kovács, aki szintén játszott 
már egy párszor a Hungáriában. Á bekk 
Stanzl állandó II. oszt. válogatott. A 
csapat dacára annak, hogy a II. profi 
ligában játszik, még ma is nagyon jó 
hírnévnek örvend és — reméljük — 
hogy mi sem fogunk csalódni bennük.

Első nap a RME., a katonaságtól 
hazatért Lőkös II és Háberral megerő
sítve, második nap pedig a RPS játszik 
a vendégek ellen. A mérkőzések mind
két nap 3 órakor kezdődnek.

A RPS husvét vasárnapján Tornaiján 
játszik barátságos mérkőzést a TSC 
ellen. Hétfőn a RME külföldön a ma
gyarországi Bánszállási TK ellen ven
dégszerepei.

A szerkesztésért és kiadásért felelős:
Rábely  Károly laptulajdonos.

NYILTTÉR. )

Értesítés.
Rimaszombatban 32 évig fennállott könyv- és 

papirkereskedésemet megszüntetve, amidőn be
cses vevőimnek és hosszú évtizedeken át kedves 
üzletfeleimnek jóságos támogatásukért ezúttal 
leghálásabb köszönetemet nyilvánítom, egyúttal 
szives tudomásukra hozom, hogy a Prágai Ma
gyar Hírlapot, Nagyasszonyt, Tolnai Világ Lapját, 
Délibábot, Rádióéletet és Rádió újságot továbbra 
is árusítom és azt becses vevőimnek ezentúl is 
pontosan házhoz szállíttatom.

Teljes tisztelettel :
Ifj. Rábely Miklós.

*)E rovat alatt közlöttekért nem vállal fele
lősséget a Szerkesztőség és a kiadó.

Linoleum-maradékok
m. étere Kő 15’—

KOVÁCS-ÁRUHÁZ
Rimaszombat Masaryk-tér.

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 
közönséget, hogy a Kantorák Viktor- 
cégtői kiléptem és Rimaszombatban 
Jánosi-utca 61. szám alatti házban

bútorasztalos műhelyt
nyitottam. — Elvállalom a legmodernebb 
tervek után háló-, ebédlő-, úri kombi
nált szobák és konyhaberendezések
készítését, valamint antik bútorok és 
zongorák szakszerű javítását és fénye
zését jutányos árak mellett.

Szives pártfgást kér
H Ö F ER  SÁNDOR,

bútorasztalos.

E l a d ó
egy kétszárnyas vasajtó.

Cim  a k iadóhivatalban.

Pályázati hirdetmény.
Földszintes épület
öt lakószobával, konyhával és élés
kamrával, a hozzátartozó gyümölcsös 
és veteményes kerttel együtt eladó. 

Rimaszombat, Koháry-utca 792. sz.

Lábon álló fák
szakszerű kivágására és tisztítására ju

tányos áron vállalkozik
KRAMARIK ANTAL

Rimaszombat Rimapart-utca 31. sz.

Kiilönbejáratú bútorozott
utczai szoba

magános ur részére azonnal kiadó. 
Cím : e lap kiadóhivatalában.

A gömör-kishonti muzeum 
egyesület elnöksége pályázatot 
ir ki

felügyelői állásra,
melynek javadalma havi 400 Ké. 
és lakás.

A pályázók nyújtsák be az el
nökséghez a következő okmányai
kat :

1. Állampolgársági bizonyitvány.
2. Erkölcsi bizonyitvány.
3. Iskolai végzettségről szóló bi

zonyitvány.
4. Rövid életrajz.
A pályázat határideje 1934. évi 

április hó 20 napja.
Szlovák és magyar nyelvtudás 

szükséges.
Rimaszombat, 1934. márc. 28.

Az Elnökség.

R Á B E L Y  K Á R O L Y
könyvnyomdája és könyvkötészete, 

a „Gömör“ kiadóhivatala 
Rimaszombat, Masaryk-tér 9. szám.

A lapittatott
1872-ben

Ízléses kivitelben és jutányos áron 
készít mindenféle nyomdai és könyv

el kötészeti munkát. Müveket, tábláza- 
j  tokát, keresk. és ügyvédi nyomtat

ványokat, esküvői, mulatsági és más 
alkalmi meghívókat, eljegyzési kár
tyákat, névjegyeket, gyászjelentése

ket, koszoruszalag, falragaszok nyomását stb. stb.

Rimaszombat, 1934. Nyomatott R á b ely  K ároly  könyvnyomdájában. (Mas?;yk-tér 9. szám.)


